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Foaie religioasã sãptãmânalã a Parohiei Ortodoxe Române   “Sf. Parascheva ” în Torino 

Biserica  - veche - în via Cottolengo, 24/bis                          Biserica - nouã -  în C.so Vercelli, 481/9 

     ÎNÞELEPCIUNE, DREPTI, SÃ ASCULTÃM SFÂNTA EVANGHELIE,  
   PACE TUTUROR ! 

 
 

      SLAVÃ ÞIE DOAMNE, SLAVÃ ÞIE ! 
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  APOSTOLUL 
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ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
 

    A zis Avva Cronie cã de nu aducea Moise oile sub muntele Sinai, nu ar 
fi vãzut focul în rug ( Ies III. 2, 3 ). A intrebat fratele pe bãtrânul: ce se 
înþelege prin rug?  ªi i-a zis lui cã rugul înseamnã osteneala trupeascã. Cã 
scris este, cã asemenea este Împãrãþia cerurilor cu comoara ascunsã în 
þarinã (Mat.13,44). Zis-a fratele bâtrânului: fãrã ostenealã trupeascã dar, 
nu sporeºte omul la vreo cinste?   Zis-a lui bãtrânul: cu adevãrat scris 
este: privind la Începãtorul ºi Sãvârºitorul credinþei, Iisus, care în locul 
bucuriei ce era pusã înaintea Lui, a rãbdat Crucea (Evr,XII,2). ªi iarãºi 
David zice: de voi da somn ochilor mei ºi genelor mele dormitare ºi 
celelalte… (Ps31.4).  
    Zis-a un bãtrân oarecare: de eºti neputincios ºi slab cu trupul tãu, 
dupã putinþa ta fã-þi pravila ºi postul tãu, dar nu te sili peste putinþa ta, 
ca nu cumva sã cazi în boalã ºi vei cere atunci unele ºi altele, îngreunând 
pe fratele care iþi slujeºte þie. Iar de te tulburã gânduri spurcate ºi 
necuviincioase, nu le tãinui, ci îndatã le spune duhovnicescului tãu 
pãrinte ºi le vãdeºte. Cãci cu cât îºi ascunde ºi îºi tãinuieºte omul 
gândurile cele rele, cu atât se înmulþesc ºi mai vârtos se întãresc în inimã. 
   Un monah era bolnav  ºi l-a luat un pãrinte din chinovie ºi îl îngrijea ca 
pe unul ce nu ar fi avut cele de trebuinþã ºi zicea fraþilor celor de sub 
ascultarea sa siliþi-vã puþin ca sã-l odihnim pe bolnav ! Iar bolnavul avea o 
oalã plinã de aur ºi sãpând sub aºternutul pe care zãcea, a ascuns-o. Nu 
dupã multã vreme, s-a întâmplat de a murit bolnavul. ªi murind, nimic nu 
a mãrturisit despre aur, iar dupã ce l-au îngropat, pãrintele a zis fraþilor: 
ridicaþi aºternutul acesta de aici ! Iar ei strângând aºternutul, au aflat 
aurul îngropat, pentru cã se cunoºtea din sãpãtura locului ºi l-au adus la 
pãrinte. Pãrintele vãzând aurul ºi inºtiintþându-se cum s-a aflat, a zis: de 
vreme ce nici trãind el, nici murind, n-a mãrturisit despre aur, ci la el îºi 
avea nãdejdea, nu mã ating de el. Mergeþi, ºi aºa cum este, îngropaþi-l cu 
el. Deci s-au dus ºi l-au pus în mormânt ºi întorcându-se au vãzut cã s-a 
pogorât foc din cer ºi a cãzut peste mormânt ºi a þinut multe zile 
nestingându-se, pânã ce a mistuit ºi pietrele ºi þãrâna ºi toate cele ce erau 
în mormânt. ªi toþi cei ce vedeau se înspãimântau ºi se minunau. 
   Zicea iaraºi cãtre cei ce încep bine ºi se supun sfinþilor parinþi: vopseaua 
cea dintâi nu iese, precum se întâmplã la porfirã. ªi dupã cum ramurile 
cele tinere se întorc ºi se pleacã lesne, aºa fac ºi noii începãtori, fiind intru 
supunere.    …din Patericul egiptean  

 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  
tel.3493574468 sau tel.3494915413  sau tel.3280294839 
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